ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària
7 de maig de 2012
De 17.20 a 17.30
Sala de Govern
Membres assistents
Josep Maria Garzón Llavina, president
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Feliu Guillaumes i Ràfols
Mercè Pérez Piedrafita
Ester Safont Artal

Tècnics
Ana Agüera Ponce
Ana Mª Gómez Jiménez
Antonio Martínez Martínez
José Quesada Tornero
Oriol Valls i Rovira
Alicia Puig i Romagosa, secretària
José Barberà Boix, interventor
Absents
Josep Monràs Galindo (s’excusa per l’absència)

Presideix la sessió l’alcalde accidental, Josep Maria Garzón Llavina, en substitució de
l’Alcalde, que s’ha excusat per l’absència.

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Acceptació d'una indemnització d'una companyia d'assegurances
4. Aprovació de certificacions de contractes d'obres
5. Rectificació d'error material de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril
de 2012

6. Acceptació de dues subvencions de la Diputació de Barcelona en matèria de serveis
socials
7. Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona com a fons de la prestació
Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals
8. Ampliació del lliurament de bestreta de caixa fixa
9. Mocions d'urgència
10. Torn obert de paraules

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern Local aprova l'acta de la sessió de 23 d’abril de 2012.
2.- Correspondència
S’informa de la sentència 132/12 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de
Barcelona, que estima parcialment el recurs presentat per Emilia Rodríguez González.
3.- Acceptació d'una indemnització d'una companyia d'assegurances
Atès que la companyia d’assegurances Reale Autos y Seguros Generales, SA,
mitjançant transferència bancària per un import de 715,65 €, indemnitza uns danys al
mobiliari urbà –farola de la Plaça Major- (sinistre 3021108260202/0).
Atès el decret de l’11 de juny de 2011, de delegació de competències.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Acceptar i ingressar a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament la
indemnització per un import de 715,65 €, en concepte de rescabalament pels danys a
dalt assenyalats.
S'aprova per unanimitat
4.- Aprovació de certificacions de contractes d'obres
4.1.- Aprovació de la certificació núm. 2 del contracte d'obres Urbanització del lateral
de la C-17 d'accés al Polígon de Can Magarola i carrers adjacents, fase 1per l'import
principal de 49.667,73 euros, més 8.940,19 euros corresponent a l'import de l'IVA.

Atès el contracte d’obres Urbanització del lateral de la C-17 d’accés al Polígon de Can
Magarola i carrers adjacents, fase 1 (Exp. COOB/11005), formalitzat amb
l’adjudicatària Excover, SL en data 23 de juny de 2011.

Atesa la certificació núm. 2 del contracte d’obres de referència, emesa per la Direcció
facultativa VVV Proyectos y Servicios con Ingenio, SL, de data 30 de març de 2012.
Atès l’informe emès per la Intervenció de fons.
Atès l’apartat c) del Decret d’alcaldia núm. 1998 d’11 de juny de 2011 de delegació de
competències, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 de
juliol de 2011.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Aprovar la certificació núm. 2, de data 30 de març de 2012, del contracte d’obres
Urbanització del lateral de la C-17 d’accés al Polígon de Can Magarola i carrers
adjacents, fase 1, executada pel contractista Excover, SL i emesa per la Direcció
facultativa VVV Proyectos y Servicios con Ingenio, SL, per l’import principal de
49.667,73 euros, més 8.940,19 euros corresponent a l’import de l’IVA.
2. Aplicar la despesa de 58.607,92 euros a la partida E1-611.60-1501 del pressupost
municipal de despeses.
S'aprova per unanimitat
4.2.- Aprovació de les certificacions núm. 2 i 3 del contracte d'obres Reurbanització del
carrer Miguel de Cervantes.
Atès el contracte d’obres Reurbanització del carrer Miguel de Cervantes (Exp.
COOB/11009), formalitzat amb l’adjudicatària Romero Gamero, SA en data 25 de
novembre de 2011.
Atesa la certificació núm. 2 del contracte d’obres de referència, emesa pels serveis
tècnics municipals i conformada pel contractista, de data 14 de març de 2012.
Atesa la certificació núm. 3 del contracte d’obres de referència, emesa pels serveis
tècnics municipals i conformada pel contractista, de data 14 d’abril de 2012.
Atès l’informe emès per la Intervenció de fons.
Atès l’apartat c) del Decret d’alcaldia núm. 1998 d’11 de juny de 2011 de delegació de
competències, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 de
juliol de 2011.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI

1. Aprovar la certificació núm. 2, de data 14 de març de 2012, del contracte d’obres
Reurbanització del carrer Miguel de Cervantes, executada pel contractista Romero
Gamero, SA i emesa pels serveis tècnics municipals, per l’import principal de
40.648,27 euros, més 7.316,69 euros corresponent a l’import de l’IVA.
2. Aplicar la despesa de 47.964,96 euros a la partida E1-611.60-1501 del pressupost
municipal de despeses.
3. Aprovar la certificació núm. 3, de data 14 d’abril de 2012, del contracte d’obres
Reurbanització del carrer Miguel de Cervantes, executada pel contractista Romero
Gamero, S.A. i emesa pels serveis tècnics municipals, per l’import principal de
37.289,03 euros, més 6.712,02 euros corresponent a l’import de l’IVA.
4. Aplicar la despesa de 44.001,05 euros a la partida E1-611.60-1501 del pressupost
municipal de despeses.
S'aprova per unanimitat
5.- Rectificació d'error material de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16
d'abril de 2012
La Junta de Govern en data 16 d’abril de 2012, va resoldre sol·licituds de bonificació
de les taxes pel subministrament d’aigua i la recollida de residus municipals presentades
a aquest Ajuntament (B483 Serveis Socials 2012/1.
Atès que s’han detectar errors materials en les persones que consten en diferents
relacions aprovades.
D’acord amb l’informe de la cap de secció de Serveis Socials, de data 30 d’abril de
2012.
Atès l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons el qual les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment els errors materials
existents en els seus actes.
Atès que l’òrgan competent per pronunciar-se sobre les sol·licituds de bonificació és la
Junta de Govern Local de conformitat amb el que estableixen l’article 7.5 de
l’Ordenança fiscal núm. 2.7 i l’article 10.5 de l’Ordenança fiscal núm. 2.8.
HE RESOLT
1. Rectificar els errors materials detectats en els acords primer, tercer, quart i cinquè de
la resolució de bonificació de les taxes pel subministrament d’aigua i la recollida de
residus municipals de la Junta de Govern de data 16 d’abril de 2012, en el sentit
següent:

“1. Estimar les 127 sol·licituds de bonificació de les taxes pel subministrament
d’aigua i la recollida de residus municipals recollides en la relació 1a, i el
període d’atorgament que també s’indica, perquè compleixen els requisits
continguts a l’Ordenança fiscal núm. 2.7, mitjançant la qual es regula la taxa pel
subministrament d’aigua, i a l’Ordenança fiscal núm. 2.8, mitjançant la qual es
regula la taxa per la recollida de residus municipals.
3. Desestimar les 9 sol·licituds incloses en la relació 3a. perquè el nombre de
finques de la persona interessada i de les persones que conviuen amb ella supera
el límit establert per les ordenances fiscals
4. Desestimar les 5 sol·licituds incloses en la relació 4a. perquè el nombre de
vehicles de la persona interessada i de les persones que conviuen amb ella
supera el límit establert per les ordenances fiscals.
5. Tenir per desistides les 3 sol·licitud incloses en la relació 5a, atès que en el
termini concedit no han presentat la documentació que faltava per poder valorar
la seva sol·licitud.”
2. Anul·lar la bonificació inclosa a la relació 6 per defunció, amb efectes a partir del 10
d’abril de 2012.
3. Canviar les adreçes de bonificació de les 2 sol·licituds incloses a la relació 7 per
canvi de domicili.
S'aprova per unanimitat
6.- Acceptació de dues subvencions de la Diputació de Barcelona en matèria de
serveis socials
La Diputació de Barcelona, mitjançant dos escrits de data de registre d’entrades 25
d’abril de 2012, notifica el dictamen de la Junta de Govern pel qual s’aprova la
concessió des dues subvencions a favor de l’Ajuntament de Mollet per col·laborar en el
finançament dels serveis socials bàsics i d’atenció domiciliària per a l’exercici 2012
(B243 Serveis Socials 2012/2).
D’acord amb l’informe de la cap del servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública,
de 30 d’abril de 2012.
Atès el Decret d’alcaldia d’11 de juny de 2011 de delegació de competències en la Junta
de Govern Local.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona amb el detall
següent:

Codi

Concepte

Import

12/Y/79909 Finançament dels serveis socials bàsics
12/Y/80052 Finançament dels serveis socials d’atenció domiciliària

44.547,65 €
45.559,36 €

S'aprova per unanimitat
7.- Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona com a fons de la
prestació Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals
Atès l’escrit de la Diputació de Barcelona de data de registre d’entrades 19 de març de
2012, núm. 7189 en el qual es comunica que la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en data 28 de març de 2012 pel qual s’aprova la concessió d’una subvenció a
favor de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en el marc de la convocatòria pública per a
l’atorgament d’ajuts de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
concertació XBMQ 2012, del Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals i el
seu Règim de concertació d’aquest àmbit (B243 Educació 2012/2).
Atès l’informe de la gerenta de l’Institut Municipal d’Educació de data 23 d’abril de
2012.
Atès l’article 119.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès el Decret d’ Alcaldia de 11 de juny de 2011 de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Acceptar la subvenció de 6.206 € concedida per la Diputació de Barcelona com a fons
de prestació Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals en el marc
de la convocatòria 2012 del Pla de concertació (Codi 12/Y/79584).
S'aprova per unanimitat
8.- Ampliació del lliurament de bestreta de caixa fixa
Atès que la llei reguladora de les hisendes locals preveu, al seu article 171.3, la possibilitat
que per les atencions de caràcter periòdic o repetitiu els fons lliurats a justificar tinguin el
caràcter de bestretes de caixa fixa.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012 pel que es
designa el sr. Josep Quesada Tornero, Director de Serveis Territorials i Espais Públics,

com habilitat perceptor dels fons a lliurar en concepte de bestreta de caixa fixa de
l’esmentat servei i se’n determina l’import global a lliurar per aquest concepte.
Atès allò que es preveu al títol 8 de les Bases d’execució dels Pressupost general per a
2012.
Vist l’Informe de la Intervenció General.
Ateses les facultats conferides a la Junta de Govern Local per l’article 8.3 de les Bases
d’execució del Pressupost general per a 2012.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Ampliar l’import lliurat en concepte de bestreta de caixa fixa al departament de Serveis
Personals en 1.442,29 EUR, amb càrrec a les següents partides del Pressupost municipal
de 2012:
E0.1500.220.01
E1.1511.226.99
E2.1710.226.99

Premsa, revistes, llibres i alt.pub. S.Grals. Territori
Altres despeses. Projecte EEMA
Altres despeses. Projecte EEMA

272,29
1.000,00
170,00

TOTAL……………………………………………...

1.442,29

S'aprova per unanimitat
9.- Mocions d'urgència
No n'hi ha.
10.- Torn obert de paraules
No n'hi ha.

L’alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde acctal.

